
ก ำหนดกำร กิจกรรมเวทีกลำง 

งำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยแห่งชำต ิครั้งที่ ๓๓ 

ระหว่ำงวันที่ ๔ – ๖ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 

ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพมหำนคร 

 

วันพฤหัสบดีที่  ๔  กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๐.๓๐ น. –  ๑๐.๕๐  น.  “Smart & Smile Style Dance”  
เวลา ๑๐.๕๐ น. –  ๑๒.๐๐  น.  ประชาสัมพันธ์คูหานิทรรศการ/เล่นเกมส์แจกของรางวัล 
เวลา ๑๒.๐๐ น. –  ๑๒.๓๐  น.  บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จ ากัด  
เวลา ๑๒.๓๐ น. –  ๑๓.๓๐  น.  บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จ ากัด  
เวลา ๑๓.๓๐ น. –  ๑๔.๔๕  น.  เล่าเรื่องความปลอดภัย...ให้มันส์เร้าใจ สไตส์ Talk Show  

กับ อาจารย์เชษฐา ธนะโสภา  
เวลา ๑๔.๔๕ น. -  ๑๕.๐๐  น.    บริษัท กลัฟเท็กซ์ จ ากัด 
เวลา ๑๕.๐๐ น. -  ๑๕.๑๐  น. การแสดงชุด “วัฒนธรรมไทยสู่ความปลอดภัยที่ยั่งยืน”  

โดย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น   
เวลา ๑๕.๑๐ น. -  ๑๖.๐๐  น.    ประกันสังคมพบผู้ประกันตน 
เวลา ๑๖.๐๐ น. –  ๑๖.๓๐  น.  ประชาสัมพันธ์คูหานิทรรศการ/เล่นเกมส์แจกของรางวัล  
เวลา ๑๖.๓๐ น. –  ๑๖.๔๐  น.  “Smart & Smile Style Dance” ปิดเวท ี
 
วันศุกร์ที่  ๕ กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. –  ๐๙.๔๐  น.  “Smart & Smile Style Dance”  
เวลา ๑๐.๐๐ น. –  ๑๑.๐๐  น.  ประชาสัมพันธ์คูหานิทรรศการ/เล่นเกมส์แจกของรางวัล 
เวลา ๑๑.๐๐ น. –  ๑๑.๔๕  น.    ประกันสังคมพบผู้ประกันตน 
เวลา ๑๑.๔๕ น. –  ๑๒.๑๕  น.  บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จ ากัด  
เวลา ๑๒.๑๕ น. –  ๑๒.๔๐  น.  บริษัท กลัฟเท็กซ์ จ ากัด   
เวลา ๑๒.๔๐ น. –  ๑๓.๐๐  น.  บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จ ากัด  
เวลา ๑๓.๐๐ น. –  ๑๕.๐๐  น.  การประกวด Safety Youth Brand Ambassador 2019  
เวลา ๑๕.๐๐ น. –  ๑๖.๐๐  น.  พิธีมอบรางวัล   

- การประกวด OSH Innovation 2019 จ านวน ๖ รางวัล 
- มอบรางวัล SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 34 รางวัล 
- การประกวด Story Board  
- การประกวด “Safety Youth Brand Ambassador 2019” 

เวลา ๑๖.๐๐ น. –  ๑๖.๓๐  น.   เล่นเกมส์แจกของรางวลั “Smart & Smile Style Dance” ปดิเวท ี  
 
 



 
 
วันเสำร์ที่  ๖  กรกฎำคม  ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. –  ๑๐.๑๕  น.  “Smart & Smile Style Dance” 
เวลา ๑๐.๑๕ น. –  ๑๑.๐๐  น.  ประชาสัมพันธ์คูหานิทรรศการ 
เวลา ๑๑.๐๐ น. -  ๑๑.๓๐ น.   บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จ ากัด  
เวลา ๑๑.๓๐ น. -  ๑๑.๕๐ น.   เล่นเกมส์แจกของรางวัล 
เวลา ๑๑.๕๐ น. -  ๑๒.๑๐ น.  บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จ ากัด  
เวลา ๑๒.๑๐ น. -  ๑๒.๔๐ น.   บริษัท กลัฟเท็กซ์ จ ากัด   
เวลา ๑๒.๔๐ น. -  ๑๓.๓๐ น.  ประกันสังคมพบผู้ประกันตน 
เวลา ๑๓.๓๐ น. -  ๑๔.๐๐ น.   เล่นเกมส์แจกของรางวัล 
เวลา ๑๔.๐๐ น. –  ๑๔.๓๐  น.  พิธีมอบรางวัล การประกวดทีมฉุกเฉิน 
เวลา ๑๔.๓๐ น. -  ๑๕.๓๐ น.   คอนเสิร์ตขวัญใจผู้ใช้แรงงาน กับ ไผ่-พงศธร 
เวลา ๑๕.๓๐ น. -  ๑๕.๔๐ น.  “Smart & Smile Style Dance” ปิดเวท ี
 
 
 
 


